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Degerhyltan
Degerhyltans by har välbevarade, ljusa, ålderdomliga mangårdsbyggnader med 
Torsåspanel, representativa för trakten, samt en mängd bevarade traditionella 
ekonomibyggnader. Bykärnan med tre gårdar ligger på det medeltida gårdsläget, 
samlad på en höjd i det kuperade småskaliga landskapet i Södra Möres skogsbygd. 
Odlingslandskapet med en sällsynt slåtteräng, fina stenmurar och tre välbevarade 
torkugnar för lin bidrar i hög grad till byns höga kulturhistoriska värden. Både 
Gullaboleden, Slöjdleden och Torsåsleden passerar byn.

Huvudområdet är att betrakta som ett område som förstärker förståelsen för kärnområdet. Generellt ges 
inget särskilt skydd för huvudområdet. I huvudområdet kan dock ligga enskilda byggnader eller platser som 
har samma höga värde som inom kärnområdet.

Uppgifterna om fornlämningar är hämtade ur Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, fornsök (FMIS). Sedan 2014 har lagen 
ändrats så att alla lämningar äldre än 1850 omfattas av skyddet. Detta innebär att skyddsstatus i FMIS kan vara inaktuell. Vad som är 
fornlämning avgörs av länsstyrelsen.
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Söder om byn ligger lämningen efter ett torp, Henrika- 
torpet, döpt efter Karl och Emma Henriksson som 
bodde här fram till omkring 1895. Här finns idag 
en husgrund, flera stenmurar och odlingsrösen samt 
kulturväxter som humle och fruktträd. Här finns också 
två stora stenarbumlingar med ett byggt tak över, som 
under 1800-talet fungerade som primitivt svinhus. 
Fram till cirka 1980 fanns ett mycket speciellt träd på 
denna plats: Ett äppelträd (med ”kriskäpplen”) som 
förr i tiden användes till ”träddragning”. I stammen på 
trädet fanns ett hål, lagom stort att dra ett nyfött barn 
igenom. Förr i tiden drog man nyfödda barn genom 
hålet för att dessa inte skulle drabbas av så många sjuk-
domar under sin levnad. Nyfödda barn bars hit från 
flera angränsande byar för att de skulle genomgå den 
helande ”träddragningen”. Det var noga att trädet inte 
torkade bort och dog, för då skulle de barn som blivit 
träddragna drabbas av alla de sjukdomar som de blivit 
befriade ifrån. Därför var det också noga att inga djur 
fick komma i närheten av trädet och skada det. På två 
sidor skyddades trädet av en stenmur och i övrigt var 
det inhägnat med gärdesgård. Ännu i slutet av 1800- 
talet trodde folk att träddragning hjälpte mot sjukdomar.

I byns sydvästra utkant ligger den plats där tidigare rotets 
båtsman bodde, Degertorpet. Torpets husgrund och en 
källare finns kvar liksom små åkrarna med odlingsrösen 
och stenmurar. Båtsmanstorpstället ligger som i en glänta 
i skogen, på karaktäristiskt vis på byn utmark. Själva 
bostadshuset flyttades härifrån 1902 (till Binnaretorp), 
efter att den siste båtsmannen Petter Larsson Deger hade 
dött 1901. Eftersom lämningarna är varaktigt övergivna 
och äldre än 1850 bör de betraktas som fornlämning. 
Enligt hembygdsföreningens torpinventering finns också 
en plats där en skvaltkvarn funnits, i östra delen av byn. 
Denna bör vara äldre än 1850. Om det finns en lämning 
här bör den därför betraktas som fornlämning.

Första gången Degerhyltan nämndes i skrift var 1536, 
då stavat som Degerhwltt. I byn genomfördes enskifte 
1816 och laga skifte 1858. En karta från 1650-talet 
visar att byn ligger i princip i samma läge som idag.

Den lilla byn Degerhyltan ligger 
i ett kuperat småskaligt landskap 
norr om Gullabo kyrkby. Inägorna, 
med den ännu öppna och brukade 

åkermarken, ligger närmast 
bebyggelsen. Både centralt i byn och 

längre ut finns flera hamlade askar. I 
skogen på byns utmarker finns flera bevarade namn 
som tyder på tidigare våtmarker som dikats ut för att 
få mer jordbruksmark under det expansiva sena 1800- 
och tidiga 1900-talet: Per-Olsamossen, Mossdammen, 
Fåglakärret, Henrikakärret, Flyen, Bäckakärret, 
Gängskärret, Tällemossen, Gåsemad, Timmermosse 
och Ugglemosse.

På tre olika ställen kring byn finns lämningar efter tork- 
ugnar för lin. Torkning av lin är en del i processen för 
att kunna framställa lintyg, vilket var en av de viktigaste 
uppgifterna som kvinnorna hade i det självhushållande 
bondesamhället, innan import av bomull blev mer van-
lig. En linugn är en enkel konstruktion, oftast som en 
ram av sten, öppen upptill. I mitten av ugnen tändes en 
brasa på marken, vars rök och värme torkade linstråna, 
vilka lagts på träslanor över linugnens stenkanter. Det 
är ovanligt med så många bevarade linugnar i samma 
by. Vanligast är att varje by hade en gemensam linugn 
eller linbasta. Eftersom linugnen haft så stor betydelse 
förr i tiden och eftersom den har en särskild koppling 
till de kvinnliga sysslorna har bevarade lämningar efter 
linugnar generellt mycket högt kulturhistoriskt värde. 
Om ugnarna är äldre än 1850, vilket är sannolikt, bör 
de betraktas som fornlämning.

Söder om byn ligger en såg, vilken kan representera 
1900-talets kulturarv i byn. Nuvarande ägarens far och 
farbröder startade sågen i skogen på 1940-talet. Senare 
flyttades den upp till nuvarande placering. Sågen har 
byggts om och ut i olika omgångar. Sågen drevs av en 
dieselmotor (råoljemotor). Under 1960-talet jobbade 
10–12 personer här. Sågen lades ner 1972. Ännu 
fungerar maskineriet, vilket ökar det kulturhistoriska 
värdet betydligt.

OMRÅDESTYP

SKO G SBYGD

Söder om byn ligger en såg, vilken kan representera 
1900-talets kulturarv i byn. Nuvarande ägarens far och 
farbröder startade sågen i skogen på 1940-talet.”
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samma sträckning som den haft minst sedan tidigt 1800-
tal, enligt kartorna. De åkrar som var uppodlade redan 
på medeltiden, redovisade på kartan från 1600-talet 
mitt, är desamma som fortsatt att användas. Skillnaden 
mellan 1500-talsåkrarna och dagens är att de under 
århundradena som gått blivit stenröjda, för att vinna mer 
brukbar åkermark. Åkrar kan också ha utvidgats. Det är 
inte omöjligt att vägen, som bildades i mellanrummet 
mellan åkrarna, i princip har samma sträckning redan på 
medeltiden som idag. Byn har ett i stort bevarat odlings-
landskap från 1800–1900-tal, med rötter i medeltiden. 
Ännu brukade och betade marker närmast bebyggelsen 
och vägen ger ett öppet intryck. I odlingslandskapet finns 
också stenmurar, odlingsrösen och hamlade träd.

Söder om bykärnan finns en slåtteräng med traditionella 
slåtterväxter och en blandlövhage med en mångfald 
av växter och hamlade askar som tyder på lång hävd. 
Hagen består delvis av gammal åkermark med spår av 
smååkrar från tiden före skiftena samt röjningsrösen. 
Mitt i hagen finns också en lämning efter en husgrund, 
ett torp eller backstuga, troligen från 1800-talet. Mitt 
emot denna finns en av byns tre linugnar.

Kärnområdet
De tre mangårdsbyggnaderna i bykärnan samt den 
mindre gård som ligger söder om byn har mer eller 
mindre Torsåspanel, målade karaktäristiskt för trakten 
i ljus1 (lin-) oljefärg. Flera har också den karaktäristiska 
Södermöreknuten med rundstav mellan knutskallarna.  
Exempel på spektakulära fönster och detaljer med hög 
kvalitet i virke och hantverksutförande finns också i 
dessa fasader. Taken är idag täckta med betongtegel, 
men har ursprungligen varit torvtak2 och under 
1900-talet lertegel. En av dessa mangårdsbyggnader 
uppfördes troligen på 1880-talet och två kring år 1900. 
Förutom mangårdsbyggnaderna finns i bykärnan flera 
olika välbevarade uthus som i hög grad bidrag till 
upplevelsen av ålderdomlig by. Det finns källarbodar, 
utedass, undantagshus, garage och ladugårdar. Alla 
ekonomibyggnader är målade i slamfärg, falu rödfärg. 
Ladugårdarna är byggda i skiftesverk eller regelstomme 
med panel, tidigare täckta med sticketak (”spåntak”) 
men idag klädda med modernare material. En ladugård 
som nyuppfördes i mitten av 1950-talet finns också, 
vilket visar på kontinuitet.

Vägen, som gör en skarp krök på krönet mitt i byn, har 

1

Kärnområdet bör i huvudsak betraktas som ett kulturhistoriskt särskilt värdefullt bebyggelseområde enligt Plan-
och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Områdena får förändras, men inte förvanskas.

Uppgifterna om fornlämningar är hämtade ur Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, fornsök (FMIS). Sedan 2014 har lagen 
ändrats så att alla lämningar äldre än 1850 omfattas av skyddet. Detta innebär att skyddsstatus i FMIS kan vara inaktuell. Vad som är 
fornlämning avgörs av länsstyrelsen.
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Den gamla byvägen slingrar sig fram genom odlingslandskap.

Byn har ett i stort bevarat odlingslandskap från 1800–1900-
tal, med rötter i medeltiden. Ännu brukade och betade marker 
närmast bebyggelsen och vägen ger ett öppet intryck.”
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Betydelsefulla kulturhistoriska karaktärsdrag

Vägsträckningar 
och vägmiljöer

De gamla vägarnas sträckningar och karaktärer, med äldre grusade vägar. 
Äldre vägsträckningar och vägmiljöer ingår som betydelsefulla delar av 
förståelsen och upplevelsen av kulturmiljön. Olika element som hör till 
vägmiljöerna: breda stenmurar på en eller båda sidor vissa vägsträckor, 
staket, häckar, grindar, grindstolpar i sten och alléträd.

Odlingslandskap 
och fornlämningar

Odlingslandskapet bär tydliga spår av drift under lång tid, där 1800- och 
1900-talet påverkat mest. Odlingslandskapet har dock rötter i medeltiden. 
Bevarade karaktäristiska element i odlingslandskapet är till exempel: 
brukade åkrar, oregelbundna åkerholmar med lövskogspartier, stenmurar 
och odlingsrösen, hamlade askar. Exempel på skogsbete och gammal 
ängsmark samt tidigare mossodlingar finns också.

I skogarna finns exempel på förindustriell järnhantering, typisk för dessa 
skogsbygder. De tre välbevarade linugnarna i sten har höga kultur- 
historiska värden. Torplämningar, båtsmanstorpslämning, husgrunder, 
lämning efter skvaltkvarn och lämningar/grunder efter jordkulor.

Bebyggelsestruktur

Det svagt kuperade skogslandskapet med byn på krönläge i direkt 
anslutning till den odlingsbara jorden är typiskt för äldre byar under högsta 
kustlinjen. Gårdarna i byn har i princip samma läge sedan minst 1810- 
talet, men troligen längre (se karta från 1650, sida 11). Byn har karaktär av 
klungby, där vägen binder samman gårdarna. Utmed vägarna finns också 
exempel på småhusbebyggelse (friköpt ”lägenhetsbebyggelse” eller tidigare 
backstugor) samt torp, tidigare bebodda av hantverkare och fattiga, eller 
av undantagsfolk (som är den äldre generationen vid bondgården, vilka 
gett gård, drift och hus till barnen. Idag skulle man säga pensionärer).

Jordbrukslandskapets 
ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader finns kvar till alla byns gårdar, flera rödmålade, byggda 
i skiftesverk med smala huskroppar och spetsiga takvinklar. Ekonomi-
byggnader i byns centrala del från 1950-talet berättar om en kontinuitet 
i jordbruksdriften under mitten av 1900-talet. Det finns också en viss mång-
fald av olika typer av ekonomibyggnader.

Gårdarna i byn har i princip samma läge sedan minst 
1810-talet, men troligen längre. Byn har karaktär av 
klungby, där vägen binder samman gårdarna.”
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Mangårdsbyggnader

Bykärna med stora mangårdsbyggnader med smal släthyvlad panel, målad 
med ljusa3 (lin)oljefärger enligt principen Torsåspanel. Södermöreknutar. 
Äldre detaljer av hög kvalitet, förutom panel, är också fönster, 
snickarglädje, dörrar med mera.

Tak och takmaterial Taktegel av äkta lertegel har varit den traditionella taktäckningen på bostads- 
hus och många uthus under delar av 1800-talet och under 1900-talet.

1900-talets arv Bysågen kan ses som representant för 1900-talets kulturarv, liksom ett par 
ladugårdar.

1 En av mangårdsbyggnaderna har i sen tid målats om i blank röd färg, vilket inte är traditionellt i denna trakt. Det är önsk-
värt att återgå till ljus färgsättning.
2 Som exempel hade en av gårdarna i byn torvtak fram till 1930, då detta revs av och ersattes med lertegel.
3 En av mangårdsbyggnaderna har i sen tid målats om i blank röd färg, vilket inte är traditionellt i denna trakt. Detta hus var 
tidigare ljusgrått. Det är önskvärt att återgå till ljus färgsättning.

Litteratur- och arkivtips
• Torpens och backstugornas Gullabo - En svunnen kultur, Gullabo hembygdsförening, 1985.
• Alriksson, Tomas: Tuthults rote, Torsås socken 1535–1800, 2000.
• Från Bökmerås till Matsleven, Gullabo Hembygdsförening, 1990.
• Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, rapport, Länsstyrelsen i Kalmar län, 1995.
• Inventering av ängs- och hagmarker, Länsstyrelsen i Kalmar län informerar, 1989:1.
• Natur i Östra Småland, Länsstyrelsen i Kalmar län, 1997.
• Lantmäteriets historiska kartor (1815, 1818, 1858, 1874, 1882, 1942).
• Sveriges äldsta storskaliga kartor (1655–56), SVAR, Riksarkivet.

Faktagranskat 2018 av Tommy Pettersson, Degerhyltan.
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Mangårdsbyggnad med 
vacker Torsåspanel.

En enkel form av grishus mellan två 
stenar i torpmiljö.

Här växte tidigare ett kulturhistoriskt 
intressant träd som var förknippat med 
mytomspunna berättelser och folktro. 
Stenmurarna hade byggts runt det 
för att hindra djur från att förstöra det 
viktiga äppelträdet, som användes till 
”träddragning”. Läs mer på sidan 3.
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Mindre gård med Södramöreknut. Vägen har en gammal sträckning.

En av byns tre bevarade linugnar. Odlingslandskap med rösen, ekar och gamla vägen.

Mangårdsbyggnad med ovanliga fönster och Torsåspanel. Mangårdsbyggnad som tidigare hade ljusmålad Torsåspanel.

Sågen.Ett av de bevarade torp som ligger i skogen utmed det 
äldre vägnätet i byn.
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Undantagshus, uthus, utedass och hamlade askar.

På platsen där byns båtsmanstorp låg finns idag resterna 
av ett uthus, med äldre stenväggar och ett nytt skyddstak.

Äldre ladugårdar, uthus och stenmurar.

Degerhyltan. 2017 års karta med vita bostadshus, svarta uthus och röda vägar ovanpå en karta från 1942.

Ladugård av 1950-talstyp.
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Degerhyltan. Karta från 1650.

Degerhyltan, kärnområde. 2017 års karta med vita bostadshus, svarta uthus och röda vägar ovanpå en karta från 1858.  
Kartöverlägget visar att byns gårdar ligger i samma läge och vägen i princip har samma sträckning i dag som för 150 år sedan.
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Degerhyltan enskifte, 1815.
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Torsåspanel och Södermöreknut

Torsåspanelen är ett tydligt regionalt särdrag som finns just i denna trakt. 
Den kännetecknas av ljusmålad, släthyvlad träpanel, ofta både stående 
och liggande, ofta kombinerad med viss “snickarglädje”. Ibland övergår 
fönsterfodren i en trekant över fönstren. Ibland är Torsåspanelen också 
kombinerad med den regionala Södermöreknuten, där knutlådan har försetts med en 
rundstav i hörnan mellan knutbrädorna. Dessa särdrag förekommer både på små (fattiga) 
och stora (rikare) hus.

Torsåspanel i originalskick håller vanligen hög hantverksmässig kvalitet och har generellt 
höga kulturhistoriska värden. Om husen och detaljer som äldre dörrar och fönster finns kvar 
ger detta också ökat kulturhistoriskt värde åt huset. Paneler av denna typ, som är släthyvlade, 
bör målas med linoljefärg i ljusa kulörer. Var rädd om din gamla Torsåspanel!

i



14   |   Kulturmiljöprogram Torsås kommun  •  Framtida minnen Kulturmiljöprogram Torsås kommun  •  Framtida minnen   |   15 

Degerhyltan (Skogsbygd)

Rekommendationer för att bevara och utveckla kulturhistoriska värden

Vägsträckningar 
och vägmiljöer

Det är önskvärt att äldre vägnät, vägsträckningar och den fysiska väg-
miljön värnas. Vägarnas bredd, beläggning av grus samt olika element 
som hör till vägmiljöerna, som: staket, häckar, grindar, grindstolpar i sten, 
alléträd, stenmurar och hamlade träd.

Odlingslandskap 
och fornlämningar

Att bevara äldre åkrar, ängar och madbeten bidrar till att bibehålla byns 
karaktär. Fortsatt odling och bete är då viktigt. Stenmurar, rösen och 
hamlade träd bör vårdas. 

Alla lämningar efter äldre jordkulor, torpgrunder och linugnar bör värnas 
samt underhållas genom regelbunden röjning, så att inte träd och buskar 
växer in i murverken. Om betesdjur kan skada murarna bör de hängas in. 
Lämningar äldre än 1850 är att betrakta som fornlämning (eller framtida 
fornlämning).

Bebyggelsestruktur

I bykärnan bör den ganska täta strukturen behållas, med mangårds- 
byggnaderna mitt på tomterna. Äldre strukturer med åkrar och ängar hör 
också till betydelsefulla delar av byns karaktär och bör därför brukas.

Framtida förändringar och tillägg av hus i klungbyn på krönet bör göras 
med stor hänsyn till nuvarande struktur. På tomerna skulle kunna rymmas 
flera uthus eller andra komplementbyggnader. Eventuella nya ekonomi-
byggnader bör i princip placeras bakom mangårdsbyggnaderna. Event- 
uella nya hus bör i princip inte placeras mitt på äldre åkrar eller ängar. Det 
är också möjligt att förlägga nya hus utmed det äldre vägnätet i byn, där 
nuvarande struktur bibehålles. Både stora och små bostadshus bör ligga 
mitt på tomten, med trädgård runt.

Jordbrukslandskapets 
ekonomibyggnader

Äldre ekonomibyggnader som är faluröda bör vara fortsatt faluröda. Äldre 
panel, detaljer och fönster bör värnas. Särskilt stor hänsyn bör tas gällande 
förändringar i ekonomibyggnader och uthus äldre än 1920-talet.

Mangårdsbyggnader 
och trädgårdar

Byggnaders individuella arkitektur och tidstypiska drag hanteras varsamt. 
Proportioner, fasadfärg, tak och byggnadsdetaljer respekteras. Original- 
delar bör behållas. Ingen ytterligare inklädnad eller yttre tilläggsisolering av 
fasader bör göras på äldre/välbevarad bebyggelse. Fasadpanel på äldre 
hus (äldre än cirka 1950-tal), liksom byggnadsdetaljer som dörr, foder, 
snickarglädje, verandastolpar, räcken med mera ska vara släthyvlad och 
bör penselmålas i ljusa kulörer. Helst bör linoljefärg användas till äldre 
paneler. Faluröda paneler kan ha sågad yta. Byggnader med helt eller 
delvis bevarad Torsåspanel samt Södermöreknut bör visas särskilt stor 
hänsyn eftersom de är så utmärkande för Torsås kommun. Man bör vara 
mycket restriktiv med förändringar som påverkar dessa karaktärsdetaljer 
fysiskt eller intrycksmässigt. Det är önskvärt att för den äldre bebyggelsen 
bibehålla eller förstärka karaktären med den ljusmålade Torsåspanelen. 

Degerhyltan (Skogsbygd)
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Mangårdsbyggnader 
och trädgårdar (forts.)

Äldre fönster, dörrar och entréer är väsentliga för husens karaktär. Om 
fönster tidigare bytts ut mot moderna, som inte passar huset stil, kan 
dessa vid behov ersättas av nya i en stil anpassad till huset. Dessa bör i så 
fall utföras i massivt trä och målas i traditionella kulörer som passar huset. 
Kulörer som fås av traditionella pigment bör väljas. Vanliga fönsterfärger 
under 1800-talet var mörkbrunt, mörkgrönt eller brutet vitt. Då målades 
både båge och karm i samma. I början av 1900-talet blev det vanligt med 
mörkt grönt eller rött på bågarna, ofta med ljusa karmar. Vissa dörrar och 
fönster kan spegla en viss händelse eller utveckling, som t.ex. affärsdörrar 
och fönster. Dessa kan ses som årsringar som har kulturhistorisk betydelse, 
och bör i många fall bevaras.

Trädgårdarnas struktur och grönska utgör ofta viktiga element i kulturmiljö-
erna och bidrar med trivsel och skönhet. Uppvuxna träd (särskilt fruktträd), 
buskar, planteringar och grusgångar tillsammans med inramningar i form 
av häck, staket eller stenmur mot vägen bör visas hänsyn. Grindstolpar 
och grindar är också en mycket viktig del av äldre tomter. Vid nyplantering 
kan med fördel träd och växter som finns eller har funnits i trädgården tidi-
gare väljas. Nya staket eller häckar mot vägen bör utformas i en anpassad 
stil. Omfattande utfyllnader, stödmurar, hårdgjorda ytor, betongplattor och 
tydligt moderna material bör undvikas i äldre bevarade kulturmiljöer.

Tak och takmaterial

Taktegel av äkta lertegel är den traditionella taktäckningen på bostadshus 
och många uthus från perioden 1800-tal och en bra bit in på 1900-talet. I 
de fall äldre lertegeltak finns kvar är de värdefulla för den äldre karaktären 
och bör underhållas och bevaras. Ofta kan de återanvändas även om 
undertaket med läkt, papp etcetera. behöver ses över. De tegelbruk som 
funnits i kommunen är: Appleryd, Böke, Bruatorp, Ilingetorp, Ekestorp, 
Kroka, Påboda och Sloalycke. En del pannor är märkta med stämplar som 
symboliserar dessa bruk. Det är positivt att återställa och åter lägga ler- 
tegeltak på sådana, välbevarade, äldre hus som en gång har haft det, även 
om de i senare tid fått ändrat takmaterial till exempelvis betongpannor. 

I vissa fall kan moderna takmaterial som exempelvis pannplåt 
ses som skyddstäckning, som bidrar till att värdefulla byggnader 
bevaras i landskapet, vilket ofta gäller för ekonomibyggnader. Äldre 
skiftesverksladugårdar med spetsig takvinkel som tidigare haft stråtak får 
gärna täckas med stråtak igen, om intresse finns.

1900-talets arv
Spåren efter 1900-talets påverkan är en viktig del av kulturmiljön, som 
därför också bör värnas. Extra tydliga delar från 1900-talet är ladugårdar 
av 1950-talstyp och bysågen. Om möjligt bör sågen bevaras.
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Framtida förändringar – att tänka på

Om- och tillbyggnader, 
bostadshus

Det är nästan alltid möjligt att göra tillbyggnader om utformning, detaljer 
och placering är väl genomtänkt. Om- och tillbyggnader bör i skala, 
material- och färgval anpassas till varje enskild äldre byggnad. Särskilt 
känsliga är ofta de äldre små bostadshusen. Grundregeln för tillbyggnad 
bör vara att den nya delen ska underordna sig huvudbyggnaden och låta 
huvudbyggnaden vara synlig. Tillbyggnad kan göras antingen i stil med 
befintligt hus eller i mer modern stil. Att anlita arkitektonisk kompetens kan 
vara till hjälp. Tillbyggnader, takkupor och altaner eller andra mer påtagliga 
förändringar utförs helst på en mindre framträdande del. Altaner hör 
egentligen inte till äldre miljöer. Om de ändå byggs bör de vara marknära. 
Takkupor eller fönster i takfallen görs med omsorg om detaljer och skala.

Nybyggnation och 
komplementbyggnader

Tillkommande komplementbyggnader placeras och utformas med respekt 
för huvudbyggnad och tomt. Höjd, volym och utförande anpassas till 
omkringliggande miljös karaktär. Ofta passar äkta falu rödfärg på uthus. 
Utformningen på nya komplementbyggnader kan vara i äldre stil eller 
modern, men något sammanhållande drag bör finnas exempelvis genom 
färgsättning.

Nya bostadshus i 
kärnområdet

Ny bostadsbebyggelse kan nästan alltid tillkomma utan att de kulturhis-
toriska värdena går förlorade, om de passas in i skala, placering eller på 
annat sätt som visar hänsyn. Om nya bostadshus ska utföras i äldre eller 
modern stil måste bedömas från fall till fall, beroende på hur den omkring-
liggande miljön påverkas.

Degerhyltan (Skogsbygd)
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Degerhyltan (Skogsbygd)

Den slingrande byvägen, gamla åkrar och byn på en höjd i landskapet.
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Plan- och bygglagen (PBL)

Generella skyddsregler enligt Plan- och bygglagen (2010:900)

Underhåll
8 kap 14 § i Plan- och bygglagen (PBL) är ett generellt krav, vilket innebär 
att detta omfattar all bebyggelse. Underhållskravet lyder: Ett byggnadsverk 
ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning (…) i huvudsak bevaras. 
Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att 
de särskilda värdena bevaras.

Varsamhet
Även 8 kap 17 § PBL är ett generellt krav och påbjuden hänsyn gäller såväl interiör som 
exteriöra ändringar. Varsamhetskravet innebär att ändring av en byggnad skall: (…) utföras 
varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Ändring
Enligt 8 kap 7 § PBL skall de tekniska egenskapskraven (som omnämns i 8 kap 4 och 5 
§§) vid ändring av en byggnad (…) anpassas och avsteg från kraven göras med hänsyn 
till ändringens omfattning (…) samt med hänsyn till byggnadens förutsättningar och till 
bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning i detta kapitel.

Förvanskningsförbud
Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konst-
närlig synpunkt får enligt plan- och bygglagen (PBL) inte förvanskas. Även om en byggnad 
har pekats ut som särskilt värdefull i till exempel ett kommunalt bevarandeprogram så är det 
rent formellt endast en upplysning om att kommunen bedömer att byggnaden har sådana 
värden att den omfattas av förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § PBL. Utpekandet i sig 
har dock ingen rättsverkan. I ett beslut om bygglov måste byggnadsnämnden ta ställning 
till om byggnaden har sådana värden att den kan anses vara en särskilt värdefull byggnad. 
Därvid kan till exempel ett bevarandeprogram tjäna som ett underlag.

Särskilt värdefull byggnad
Ur PBL, 8 kap, 13§/ Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd), BBR, kap 1:2213 
Särskilt värdefull byggnad: Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion, som har 
sin huvudsakliga karaktär bevarad, utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet att 
flertalet av dem kan antas uppfylla något av kriterierna för särskilt värdefull byggnad. (BFS 2016:6).

§
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Kulturmiljölagen, KML (1988:950)

1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. 
Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska 
visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett 
arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Bestämmelserna i denna 
lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av 
kulturmiljöer. Lag (2013:548)

2 kap. Fornminnen
1 § Fornlämningar är skyddade enligt denna lag. För att en lämning ska vara automatiskt 
skyddad enligt kulturmiljölagen behöver den uppfylla tre rekvisit. Den ska vara en lämning 
efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk 
och är varaktigt övergiven. Lämningen behöver dessutom vara tillkommen före år 1850, eller 
i fråga om fartygslämning, förlist före 1850. Till fornlämningar hör till exempel gravar, resta 
stenar, lämningar, samlingsplatser, ruiner, vissa färdvägar och broar med mera. Även natur-
bildningar som ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga historiska minnen berörs av 2 kap.

3 kap. Byggnadsminnen
1 § En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett 
bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får förklaras som bygg-
nadsminne av länsstyrelsen. (Torsås kommuns första två byggnadsminnen är väderkvarnen 
i Bruatorp och Olssonska gården i Torsås.)

4 kap. Kyrkliga kulturminnen
1 § Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravnings-
platser är skyddade enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Miljöbalk; MB (1998:808)

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuva-
rande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling 
bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka 
naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Biotopskydd av stenmur i jordbruksmark (förordningen (1998:1252) om områdesskydd)
Stenmurar har höga naturvärden och en viktig funktion i ekosystemet genom den variation de 
skapar i jordbrukslandskapet. De utgör livsmiljöer, tillflyktsorter och spridningsvägar för flera av 
jordbrukslandskapets växt- och djurarter bland till exempel lavar, mossor, grod- och kräldjur, in-
sekter, spindlar, fåglar och smådäggdjur. Flera av dessa arter var tidigare betydligt vanligare, men 
återfinns nu ofta endast i anslutning till jordbrukslandskapets småbiotoper. Stenhägnader i od-
lingslandskapet kan ha en mycket lång kontinuitet. Enkla sten-strängar kan visa på förhistorisk 
markanvändning. Mycket låga stenmurar kan vara lämningar av hägnader i blandteknik.

För att en stenmur ska omfattas av biotopskyddsbestämmelserna ska minst en sida av muren 
gränsa till jordbruksmark. En stenmur som löper längs en allmän väg, eller längs gränsen till 
skogs- eller tomtmark omfattas av biotopskyddsbestämmelserna om murens andra sida gränsar 
mot en åker, betesmark eller annan jordbruksmark. Skyddet för stenmurar bör normalt gälla även 
i de fall en högst två meter bred naturlig bäckfåra, ett dike, eller en mindre grusväg är belägen 
mellan stenmuren och den intilliggande jordbruksmarken.

§
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